
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิก และ QR code กิจกรรมชุมนุม 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี 
 

 

 



 
 

กิจกรรมชุมนมุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

รายช่ือชุมนุม อาจารย์ท่ีปรึกษาชุมนุม สถานที่เรียนชุมนม หน้า 
สนุกกับตัวเลข นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล ห้อง 223 1 
ละครธรรม นางสาวอรพิน สุจันทร์ ห้อง 448 1 
วิทย์สนุกคิด นางสาวอภิญญา เสนะโลหิต ห้อง 214 2 
นาฏศิลป์ นางสาวเพชรชมพู อินทปัทม์ ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 3 2 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย นางสาวศิริภรณ์ มนตรี ห้อง 445 3 
YC เพ่ือนที่แสนดีของทุกคน นางชลธิชา ญาณสิทธิ์ ห้องแนะแนว 4 

ศิลปวัฒนธรรมจีน นางกัลยาณี ลิ้มติ้ว ห้อง 135 5 
ถ่ายภาพ ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ เนตรวิจิตร ห้องโสตทัศนศึกษา 6-7 
ดนตรีไทย นางอังคณา เชื้อชมกุล ห้องดนตรีไทย 8 

รอบรู้เรื่องสังคมศึกษา นางสาวสุดารินทร์ อนุสรณัฐพงศ์ ห้อง 447 9 
English is fun นางสาวไอลดา ขุนณรงค์ ห้อง 136 10 

เมื่อการเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นางสาวณิชาภา ทองประเสริฐ ห้อง 434 11 
English everyday use ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช ห้อง 131 12 

Rally 2 ภาษา นางสาวสาวิตรี ประวัติ ห้อง 134 12 
English for communication นางเสาวลักษณ์ กองน้อย ห้อง 132 13 
หอมกลิ่นกาแฟ (A cup café) นางสาวอรุณลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์ ร้านกาแฟ A cup café 14 

แดนเซอร์อาชีพ นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์ อาคาร3 ห้องดนตรี 15 
อักษราพาเพลิน นางสาววิชญาพร อารมณ์ ห้อง 433 15 

เรียงร้อยถ้อยความ นางสาววรารักษ์ คงเกราะ ห้อง 432 16 
Farang Kii Nok* นางสาวรำไพพรรณ เพ่ิมประเสริฐ ห้อง 137  

ฝึกทักษะพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ นายวิก รักถ่ิน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 16 
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ นางสาวปฐมา เกลี้ยงสิน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 17 

ห้องสมุดสุดหรรษา นางรัตนาภรณ์ สุขสำราญ ห้องสมุด 18 
รักษาดินแดน นายปวริศร ศรีพินิจ ใต้อาคาร 4 18 

โอริกามิ นางอ้อยขวั้น วงศ์พิทักษ์ ห้อง 224 19 
I Dea สร้างสรรค ์ นางสาวสุรวดี แก้วบริวงศ์ ห้อง 215 20 

ของเล่นวิทยาศาสตร์ นางปรียาภรณ์ ลิ้มติ้ว ห้อง 212 21 
ประดิดประดอย นางธนีนาฏ สิทธา ห้องสวนพฤษศาสตร์ 21 

* ยงัไม่มีสมาชกิในชมุนมุ 



 
 

กิจกรรมชุมนมุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

รายช่ือชุมนุม อาจารย์ท่ีปรึกษาชุมนุม สถานที่เรียนชุมนม หน้า 

ร้อยรัก นางสาวอรอนงค์ แป้นแก้ว 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
22 

พับกระดาษ นางพัชรี หมื่นศรี 
ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 

23 

วิทย์ประดิษฐ์ นางสาววันทนา เพ่งทิม ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 24 
ภาษาไทย นางศิริรัตน์ ว่องอัครวุฒิ ห้อง 431 24 

รัฐราษฎร์เบเกอรี่ นางสาววิรัลยุพา สุกแจ่ม ห้องคหกรรม 25 
เปตอง นายนิธิกร ปิยะรักษ์ สนามกีฬา 26 
ฟุตซอล นายเจษฎา สุขเจริญ สนามกีฬา 27-28 

คณิตคิดเร็ว นางสาวชนากานต์ วงศ์วิลัย ห้อง 222 29 
Origami (กระดาษสร้างสรรค์) ว่าที่ร้อยตรีสันติ มีจันทร์ ห้อง 227 30 

โรงเห็ดอัจฉริยะ 
(Smart Farmer Stem) 

นางสาวณัฐนรี สุขาภิรมย์ โรงเห็ด 31 

สังคม-สาระ-แน่ นายจรัสรวี หงษ์ทอง ห้อง 441 32 
เอ้ือนเอ่ยเสียงน้อย ร้อยถ้อยวจี นางสาววรรัฏฐ์ วงษ์วินิจสร ห้อง 438 33 

สวนสมุนไพรและพืชผัก นางสาวพร นกงาม ลานธรรม 34 
ไก่ไข่สุขภาพดี นายวัชรพงษ์ วงษ์รัตนะ เล้าไก่หลังโรงเรียน 35 

แปลงเกษตรอินทรีย์ นายพีรศักดิ์ แพสิน แปลงเกษตรโรงเรียน 36 
ศิลปะ นางสาวอรจิรา หมอทรัพย์ ห้องศิลปะ 37 

ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิจพอเพียง นายภูริชญา ไผ่ทอง แปลงเกษตร 38 
วิถีพุทธ นางสาวอริสรา คุ้มผง ห้อง 443 39 

ดอกไม้ประดิษฐ์ นางศุภรา มีเย็น ห้องการงานอาชีพ 40 
สนุกวิทย์ สนุกคิด นายรชา องอาจ ห้อง 221 41 
นักเรียนไม่มชีุมนุม   41 
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กิจกรรมชุมนุม สนุกกับตัวเลข 
นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผล ห้อง 223 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายครองพล จิตรโสม ม.1/3 4 
2 เด็กชายตะวัน  ม.1/3 11 
3 เด็กหญิงสุภัชชา ฉิมนอก ม.1/3 33 
4 เด็กหญิงกัลยากร กาไวย ม.3/5 28 
5 เด็กหญิงธัญพิชชา สวัสดี ม.3/5 30 
6 เด็กหญิงน้ำฝน ท่าพิมาย ม.3/5 31 
7 เด็กหญิงปิยวรรณ นางวงษ์ ม.3/5 32 
8 เด็กหญิงรุ่งนภา เที่ยงอุทัย ม.3/5 33 
9 เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์แปลง ม.3/5 35 
10 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช สุโขประสพชัย ม.3/5 37 

 

 

กิจกรรมชุมนุม ละครธรรม 
นางสาวอรพิน สุจันทร์ ห้อง 448 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายภูมิพัฒน์ บิดาเกิด ม.2/5 18 
2 เด็กชายวงษกร ขจรมณี ม.2/5 22 
3 นายปรัชญา บำรุงมี ม.4/3 24 
4 นายสรสิษฐ์ เครื่องทิพย์ ม.4/3 30 
5 นายธนภัทร ประทุมสินธุ์ ม.5/1 13 
6 นายธีรพล เรืองศรี ม.5/3 6 
7 นายปรเมษฐ์ ขุนนุชนารถ ม.5/3 7 
8 นายอธิรัตน์ วิเศษสิงห์ ม.5/3 8 
9 นางสาวปวีณา คเชนทวาร์ ม.5/3 10 
10 นางสาวจิรัชญา ดำดิบเหมาะ ม.5/3 11 
11 นางสาวสุนิสา สว่างพ้ืน ม.5/3 16 
12 นางสาวอรณี ขุนวิเศษ ม.5/3 18 

 

ชุมนมุ ละครธรรม 
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กิจกรรมชุมนุม วิทย์สนุกคิด 
นางสาวอภิญญา เสนะโลหิต ห้อง 214 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายจิราภัทร คำเพ็งอาจ ม.1/5 6 
2 นายบุญญฤทธิ์ สอาด ม.4/1 4 
3 นางสาวจารุวรรณ ลอยลม ม.4/1 18 
4 นางสาวน้ำทิพย์ คงชาติไทย ม.4/1 23 
5 นางสาวพฤกษา พงษ์พิณ ม.4/1 25 
6 นายวายุ ทองเสือ ม.5/1 8 
7 นายศุภวัฒน์ พิรุณดี ม.5/1 9 
8 นายพาลิยะ ร้อยแก้ว ม.5/1 17 
9 นางสาวธาฤดี ธิบดี ม.5/1 33 
10 นายภาณุ ตำหนิงาม ม.6/1 13 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุม นาฏศิลป์ 
นางสาวเพชรชมพู อินทปัทม์ ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 3 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงมนัสพร วรรณาเจริญ ม.1/2 33 
2 เด็กหญิงขวัญศิริพร แสงจันทร์ ม.1/4 27 
3 เด็กหญิงฐิตาภา บุญช่วย ม.1/4 28 
4 เด็กหญิงพรพิมล แสงทอง ม.2/3 34 
5 เด็กหญิงจุฑามาศ อบเชย ม.3/1 13 
6 เด็กหญิงอินทิรา พันธุ์สุข ม.3/1 35 
7 นางสาวชินากานต์ พันธ์กล่อม ม.4/2 31 
8 นางสาวนภาพร อ้อยทอง ม.4/2 32 
9 นางสาวนุชนาฎ บุตรงาม ม.4/2 33 
10 นางสาวชวัลรัตน์ ทองสุก ม.5/3 13 
11 นางสาววรรณนิษา ปิ่นเกตุ ม.5/3 14 
12 นางสาวอรทัย ศรีแก้ว ม.5/3 19 

 

ชุมนมุ นาฏศลิป ์
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กิจกรรมชุมนุม ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
นางสาวศิริภรณ์ มนตรี ห้อง 445 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายก้องภพ ใสยจิตร์ ม.1/3 1 
2 เด็กชายชญานนท์ ศรีพรม ม.1/3 5 
3 เด็กชายนรภัทร ดาวเรือง ม.1/3 16 
4 เด็กชายพุฒิพงศ์ อบมาลี ม.1/3 18 
5 เด็กชายศุภณัฐ บุญช่วย ม.1/3 24 
6 เด็กชายสงกรานต์ เกตุแก้ว ม.1/3 25 
7 เด็กชายอชิระ กองกิจ ม.1/3 26 
8 เด็กชายอนุภาพ สรรเสริญ ม.1/3 27 
9 เด็กชายธนัท จันทร์แปลง ม.2/5 1 
10 นายชัยวัฒน์ คะเชนทร ม.5/1 10 
11 นายธนบดี ภิรมรื่น ม.5/1 11 
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กิจกรรมชุมนุม YC เพื่อนที่แสนดีของทุกคน 
นางชลธิชา ญาณสิทธิ์ ห้องแนะแนว 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายณัฐพล ช่วงวิจิตร ม.1/4 5 
2 เด็กชายภาณุวัฒน์ เงางาม ม.1/4 18 
3 เด็กชายวีรชน งามดี ม.2/1 12 
4 เด็กชายธนภูมิ ปิยนุสรณ์ ม.2/4 2 
5 เด็กชายณัฐภัทร แสนเมือง ม.2/4 8 
6 เด็กชายปฏิภาณ ชัยมงคล ม.2/4 14 
7 เด็กชายวรรณะ  ม.2/4 20 
8 เด็กชายศิลา สุขสำราญ ม.2/4 24 
9 นางสาวธนัญภรณ์ บัวงาม ม.3/5 27 
10 เด็กชายจารุวิทย์ สำเรือง ม.3/6 5 
11 เด็กชายภาสกร พูนเกิด ม.3/6 16 
12 เด็กหญิงกุสุมา พงษ์ภูรีรักษ์ ม.3/6 27 
13 เด็กหญิงจันทร์จิรา ประเสริฐสังข์ ม.3/6 28 
14 เด็กหญิงดลยา จินดา ม.3/6 30 
15 เด็กหญิงชนัญชิดา เพชรงาม ม.3/6 31 
16 นางสาวธิดารัตน์ วงค์กำไร ม.3/6 32 
17 นางสาวบุณธนาพร อยู่สมบูรณ์ ม.3/6 34 
18 เด็กหญิงพิมภ์รภัส ชุ่มนาค ม.3/6 35 
19 นายนพเก้า คงคาดิษฐ์ ม.4/3 1 
20 นายวรเดช ดกเอียร์ ม.4/3 5 
21 นายชาตรี จินดาโชต ิ ม.4/3 27 
22 นางสาวพรทิพย์ ประเทืองผล ม.5/1 24 
23 นางสาวอรปรียา ช่างทอง ม.5/1 29 
24 นางสาวชฎาพร จุ่นเจิม ม.5/1 30 
25 นางสาวสมใจ พรมจรรย์ ม.5/1 31 
26 นางสาวธนพร จันทร์เพ็ญ ม.5/1 32 
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กิจกรรมชุมนุม ศิลปวัฒนธรรมจีน 
นางกัลยาณี ลิ้มติ้ว ห้อง 135 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายจักรินทร์ สุขประเทือง ม.3/3 3 
2 เด็กชายณัฐพล แซ่อ้ึง ม.3/3 5 
3 เด็กชายธีรภัค อินทนิล ม.3/3 7 
4 เด็กชายนัฐชานนท์ สุดตา ม.3/3 8 
5 เด็กชายนิธิพล ถิ่นพิทักษ์ ม.3/3 9 
6 เด็กชายฤทธากร คงเพ่ิมวงค์ ม.3/3 11 
7 นายศราวุฒิ สร้อยสุวรรณ ม.3/3 13 
8 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ม่วงงาม ม.3/3 15 
9 เด็กหญิงเกวลิน ขุนนุช ม.3/3 19 
10 เด็กหญิงจันทร์โสภา เสือเฒ่า ม.3/3 20 
11 เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญสุข ม.3/3 23 
12 เด็กหญิงนุชศรา แซ่โง้ว ม.3/3 26 
13 เด็กหญิงปิยมนต์  ม.3/3 28 
14 เด็กหญิงพิมพ์พิกา เชี่ยวชาญ ม.3/3 29 
15 เด็กหญิงวาสิตา ฮกเจริญ ม.3/3 33 
16 เด็กหญิงอรณิชา บุญร่มเย็น ม.3/3 34 
17 เด็กหญิงชฏารัตน์ อยู่ยั่งยืน ม.3/3 36 
18 เด็กหญิงวรรณพร หล้าพวง ม.3/5 34 
19 นางสาวกานต์ธิดา ฤทธิ์เดช ม.4/1 30 
20 นางสาวฐิติกานต์ วังกาบ ม.4/1 40 
21 นายภูบดินทร์ เครื่องทิพย์ ม.4/2 3 
22 นางสาววรรณลักษณ์ อินปอง ม.4/2 16 
23 นางสาวมนัสชนก คนสนิท ม.4/2 24 
24 นางสาวศมานันท์ ธรรมโลกา ม.4/2 26 

 

 

 

 

ชุมนมุ ศิลปวัฒนธรรมจนี 
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กิจกรรมชุมนุม ถ่ายภาพ 
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ เนตรวิจิตร ห้องโสตทัศนศึกษา 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายณัฐภัทร จอมเกตุ ม.1/3 8 
2 เด็กชายวชิรวิชญ์ มุ่งศิริ ม.1/3 20 
3 เด็กหญิงเบญจมาพร แก้วคำ ม.2/1 18 
4 เด็กหญิงปราณชีวัน หงษ์โต ม.2/1 19 
5 เด็กหญิงสิตางค์ สินลา ม.2/1 34 
6 นายวัชระ จันทร์ทา ม.2/4 22 
7 เด็กชายชานนท์  ม.2/5 6 
8 เด็กชายโชติชัย โชคลาถเจริญ ม.2/5 7 
9 เด็กชายปรัชยนันท์ เกตมุต ม.2/5 13 
10 เด็กชายพลวัต ชั้นสูง ม.2/5 15 
11 เด็กชายศุภโชค จันทร์มาก ม.2/5 26 
12 เด็กชายอพิทักษ์ สุโขประสพชัย ม.2/5 28 
13 เด็กชายกิตติทัต มณีกอง ม.3/2 2 
14 เด็กชายจิรเมธ ประทุม ม.3/2 4 
15 เด็กชายธนภูมิ ชุ่มนาค ม.3/2 8 
16 เด็กชายภวัต เปียแก้ว ม.3/2 12 
17 เด็กหญิงมัลลิกา เอี่ยมนาขาว ม.3/3 31 
18 เด็กชายดามาพงษ์ เดชบุตร ม.3/4 7 
19 เด็กชายนิธิพัชร์ เที่ยงตรง ม.3/4 13 
20 เด็กชายพีรภัทร ยอดมี ม.3/4 16 
21 เด็กชายอลงกรณ์ หงษ์พันธ์ ม.3/4 24 
22 เด็กชายกฤษฎา ผลเอนก ม.3/6 1 
23 เด็กชายเกรียงไกร อินพวง ม.3/6 2 
24 เด็กชายคมสัน พรมจรรย์ ม.3/6 3 
25 เด็กชายจตุพร ยินดีพจน์ ม.3/6 4 
26 เด็กชายเจษฎา บุญเลิศ ม.3/6 6 
27 เด็กชายเจษฎาพร บุริภัณฑ์ ม.3/6 7 
28 เด็กชายชาตรี ลอยลม ม.3/6 8 
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กิจกรรมชุมนุม ถ่ายภาพ (ต่อ) 
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ เนตรวิจิตร ห้องโสตทัศนศึกษา 

ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ ลำดับที่ 
29 เด็กชายฐิติวัฒน์ แววอาราม ม.3/6 9 
30 เด็กชายเดโชชัย พุฒติ ม.3/6 11 
31 นายพิชิตพงค์ ขันทองหล่อ ม.3/6 12 
32 เด็กชายพูนศักดา เวชโช ม.3/6 14 
33 เด็กชายภาคภูมิ หุ่นสุวรรณ ม.3/6 15 
34 เด็กชายภูเบศ พลายกำเหนิด ม.3/6 17 
35 เด็กชายรักษา ฤทธิ์เดช ม.3/6 18 
36 เด็กชายเลอศักดิ์ ประเสริฐแช่ม ม.3/6 19 
37 เด็กชายศิวัฒณ์ ธงเพ็ง ม.3/6 21 
38 เด็กชายศิวัช เอ่ียมสะอาด ม.3/6 22 
39 เด็กชายศุภกร ฉันทนาโชติ ม.3/6 23 
40 นายอนุกูล หงษ์พันธ์ ม.3/6 25 
41 เด็กชายโอฬาร โล๊ะหนองริ้น ม.3/6 26 
42 เด็กหญิงจิรฐา สุขมา ม.3/6 29 
43 นายภูมินรินทร์ มุกดาเจริญชัย ม.5/1 14 
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กิจกรรมชุมนุม ดนตรีไทย 
นางอังคณา เชื้อชมกุล ห้องดนตรีไทย 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายชัชพน เต้นชุน ม.1/3 6 
2 เด็กชายรัฐภูมิ ฉ่ำตากล้อง ม.1/5 19 
3 เด็กหญิงกรกนก มะลิแก้ว ม.1/5 26 
4 เด็กหญิงพิมพิกา ปุตติสังคะ ม.1/5 32 
5 เด็กหญิงสุทธามาศ ฉมังหัตถพงค์ ม.1/5 34 
6 เด็กชายธนเดช ลือชา ม.2/1 1 
7 เด็กชายนรวิชญ์ วงษ์ภักดี ม.2/1 2 
8 เด็กชายปุณวิชย์ เปรมปรี ม.2/1 3 
9 เด็กชายพรเทพ แสงคำ ม.2/1 4 
10 เด็กชายภากร พม่า ม.2/1 5 
11 เด็กชายสรณ์ศิริ ประทุม ม.2/1 9 
12 เด็กชายสรสิช สว่างพ้ืน ม.2/1 10 
13 เด็กชายเสฎฐวุฒิ จอมเจิม ม.2/1 11 
14 เด็กหญิงปุณยวีร์ เยียระยงค์ ม.2/1 22 
15 เด็กหญิงเพ็ญนภา สดชื่น ม.2/1 26 
16 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ มะลิแก้ว ม.2/1 36 
17 เด็กหญิงสุภานุช สุรรัตน์ ม.2/1 37 
18 นางสาวกัญญารัตน์ กล่ำกลิ่น ม.4/1 35 
19 นางสาวธวัลรัตน์ พรหมชาติ ม.4/1 36 
20 นางสาวภัทรสุวรรณ ขำอ่ิม ม.4/1 37 
21 นางสาวอสมาพร เต๋งจงดี ม.4/1 38 
22 นางสาวชุติกาญจน์ ใจมุ่ง ม.6/1 39 
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กิจกรรมชุมนุม รอบรู้เรื่องสังคมศึกษา 
นางสาวสุดารินทร์ อนุสรณัฐพงศ์ ห้อง 447 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงกุลนิดา แย้มเกษร ม.3/1 12 
2 เด็กหญิงชนากานต์ แก้วทอง ม.3/1 14 
3 เด็กหญิงชลดา เหลือประเสริฐ ม.3/1 15 
4 เด็กหญิงทวีพร บางช้าง ม.3/1 16 
5 เด็กหญิงประภัสสร หีบทอง ม.3/1 19 
6 เด็กหญิงพิมพิดา พันธ์วิไล ม.3/1 21 
7 เด็กหญิงภัทราวดี ล้ำเลิศ ม.3/1 22 
8 เด็กหญิงศิรประภา ตันติวิภวกุล ม.3/1 25 
9 เด็กหญิงศิริพร มหาสินธ์ ม.3/1 26 
10 เด็กหญิงสุนันทา มาตรา ม.3/1 28 
11 เด็กหญิงสุปราณี มานพ ม.3/1 30 
12 เด็กหญิงสุภาวินี คชพันธุ์ ม.3/1 31 
13 เด็กหญิงอชิรญา ภุมริน ม.3/1 32 
14 เด็กหญิงอารมณ์ภร อ่วมภมร ม.3/1 33 
15 เด็กหญิงจิตรลดา กรวงษ์ ม.3/3 21 
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กิจกรรมชุมนุม English is fun 
นางสาวไอลดา ขุนณรงค์ ห้อง 136 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายกันตภณ สมยายิ่ง ม.2/2 2 
2 เด็กชายกิตติธัช เมืองอินทร์ ม.2/2 3 
3 เด็กชายธีรพัฒน์ รุ่งสว่าง ม.2/2 4 
4 เด็กชายนนทกร ขาวสอาด ม.2/2 6 
5 เด็กชายบวรณ์วงศ์ เที่ยงตรง ม.2/2 7 
6 เด็กชายวีรภัทร บุญกล่ำ ม.2/2 9 
7 เด็กชายศุภณัฐ บุญศิริ ม.2/2 10 
8 เด็กชายอภิสิทธิ์ แซ่เอียบ ม.2/2 11 
9 เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญณรงค์ ม.2/2 12 
10 เด็กหญิงกรณิศ ศรีสุวรรณ ม.2/2 14 
11 เด็กหญิงณฐมน แก้วพิจิตร ม.2/2 18 
12 เด็กหญิงพิชชาอร คุณฮวย ม.2/2 24 
13 เด็กหญิงสุดารัตน์ โตนุ่ม ม.2/2 31 
14 เด็กหญิงอินธิรา แก้วมูล ม.2/2 34 
15 เด็กชายอานนท์ธนา พรมประสิทธิ์ ม.2/3 21 
16 เด็กหญิงกนกวรรณ อัมพันทอง ม.2/3 25 
17 เด็กหญิงชนิตา ยังกองแก้ว ม.2/3 26 
18 เด็กหญิงฐานียา รัตนขวัญ ม.2/3 28 
19 เด็กหญิงนลินทิพย์ เฉื่อยฉ่ำ ม.2/3 31 
20 เด็กหญิงนันท์นภัส ตรีวนิชย์กุล ม.2/3 32 
21 เด็กหญิงโสภา เชื้อเอ่ียม ม.2/3 37 
22 เด็กหญิงวัชรีย์ ชัยมงคล ม.2/3 40 

 

 

 

 

 

 

ชุมนมุ English is fun 
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กิจกรรมชุมนุม เมื่อการเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 
นางสาวณิชาภา ทองประเสริฐ ห้อง 434 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายวัชระ ตุ้มวารี ม.1/3 21 
2 เด็กชายจิรเมธ คูณศรี ม.1/4 3 
3 เด็กชายพงศธร นวลเอี่ยม ม.1/4 15 
4 เด็กชายศุภโชติ เพ็งวงศ์ ม.1/4 22 
5 เด็กชายออมสิน ขันทองดี ม.1/4 25 
6 นายรัฐภูมิ ปัญญาโสด ม.4/3 16 
7 นางสาวภาวินี บุญช่วย ม.6/3 19 
8 นางสาววิไลวรรณ ชูเลิศ ม.6/3 20 
9 นางสาวธัญลักษณ์ อัธยาศัย ม.6/3 21 
10 นางสาวสุกัญญา แย้มเกษร ม.6/3 22 
11 นางสาวอภิชญา รักปาน ม.6/3 23 
12 นางสาวศุพัชฌาย์ แนบนิล ม.6/3 24 
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กิจกรรมชุมนุม English everyday use 
ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช ห้อง 131 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 นายปภิณวิทย์ วชิระวรรณรัตน์ ม.6/1 14 
2 นายณฐนนท์ ศรีพูน ม.6/2 1 
3 นายศรัณย์ ฤทธิ์เดช ม.6/2 6 
4 นายเจษฎา จอมเผือก ม.6/2 8 
5 นายณัฐวัฒน์ สุขแจ่ม ม.6/2 9 
6 นายภาณุพงษ์ คุณฮวย ม.6/2 11 
7 นางสาวกนกพร หีบทองธัญโรจน์ ม.6/2 13 
8 นางสาวจุฑามาศ สุดเส็งพันธ์ ม.6/2 14 
9 นางสาวชนกนันท์ แย้มเกษร ม.6/2 15 
10 นางสาวณัฐธิดา สีใส ม.6/2 16 
11 นางสาวธีรพร จันทา ม.6/2 17 
12 นางสาววรวรรณ ศรีสุวรรณ ม.6/2 18 
13 นางสาวสมฤดี สรรเสริญ ม.6/2 19 
14 นางสาวจิตติกา แซ่โง้ว ม.6/2 20 
15 นางสาววนิดา ศรีสุข ม.6/2 26 
16 นางสาววรรณิษา คำทอง ม.6/2 30 

 

 

กิจกรรมชุมนุม Rally 2 ภาษา 
นางสาวสาวิตรี ประวัติ ห้อง 134 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 นายณัฐศาสตร์ บุตรแย้ม ม.4/1 13 
2 นางสาวชลธิชา โฉมทับ ม.4/1 31 
3 นางสาวธนพร พิชัยชื่น ม.4/1 32 
4 นางสาวณิชาภัทร จอมเกตุ ม.4/1 39 
5 นางสาวอารยา ทองมีสี ม.4/2 35 
6 นางสาวธิดา สุขโข ม.4/2 41 
7 นางสาวพรพรรณ อ่ิมเอ่ียม ม.4/2 42 

 

ชุมนมุ English everyday use 

ชุมนมุ Rally 2 ภาษา 
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กิจกรรมชุมนุม English for communication 
นางเสาวลักษณ์ กองน้อย ห้อง 132 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 นายสมศักดิ์ ทองพันธ์ ม.2/1 7 
2 เด็กชายกิตติศักดิ์ นิกุล ม.3/2 3 
3 นายปฏิพัทธ์ นะสีโต ม.6/3 1 
4 นายขจรศักดิ์ ใจสมบูรณ์ ม.6/3 2 
5 นายธนโชติ ทองสือ ม.6/3 5 
6 นายธนภัทร เยียระยงค์ ม.6/3 7 
7 นายวรัญญู คุณฮวย ม.6/3 8 
8 นายศราวุฒิ ศรีผ่องใส ม.6/3 9 
9 นายธนบดี คำชู ม.6/3 11 
10 นายพิพัฒน์ เชิดชู ม.6/3 12 
11 นายชินธิป ดวงจันทร์ ม.6/3 13 
12 นายปวร จอมเผือก ม.6/3 14 
13 นายพันธุ์สมุทร ชาวสมุทร ม.6/3 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมนมุ English for 
communication 
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กิจกรรมชุมนุม หอมกลิ่นกาแฟ (A cup café) 
นางสาวอรุณลักษณ์ เลิศประเสริฐพันธ์ ร้านกาแฟ A cup café 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงกนกวรรณ พันพวก ม.1/1 11 
2 เด็กหญิงชลาลัย ใจคม ม.1/1 15 
3 เด็กหญิงณัชชา ทับยาง ม.1/1 16 
4 เด็กหญิงแตงโม  ม.1/1 18 
5 เด็กหญิงปาริตา พมฟ้า ม.1/1 26 
6 เด็กหญิงโมรียาห์ ม่วงแดง ม.1/1 30 
7 เด็กหญิงรังสิกานต์ เทียมคำ ม.1/1 31 
8 เด็กหญิงสิรีขวัญ ศิลางาม ม.1/1 34 
9 เด็กหญิงญาณิศา สำเรือง ม.1/2 24 
10 เด็กหญิงธันยพร บุญอานันทนะ ม.1/2 25 
11 เด็กหญิงปนัดดา สองแก้ว ม.1/2 27 
12 เด็กหญิงปริยากร สวาสนา ม.1/2 28 
13 เด็กหญิงปวีรดา หมอนทอง ม.1/2 29 
14 เด็กหญิงแพรวพิชชา จันทร์แดง ม.1/2 31 
15 เด็กหญิงวรัญญา คำสะอาด ม.1/2 34 
16 เด็กหญิงสุธิพร สุขสมนาค ม.1/2 37 
17 เด็กหญิงอาทิตยา สถิตย์ทรัพย์ ม.1/2 38 
18 เด็กหญิงอิสริศา บรรลือทรัพย์ ม.1/2 40 
19 เด็กหญิงปรางชนก กลิ่นสักโก ม.1/5 35 
20 เด็กหญิงธิดารัตน์ ยิ้มค่าย ม.2/3 30 
21 เด็กหญิงเสาวรส กะเหรี่ยง ม.2/3 36 
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กิจกรรมชุมนุม แดนเซอร์อาชีพ 
นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์ อาคาร3 ห้องดนตรี 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงเพชรพลอย ผ่องขลิบ ม.1/2 30 
2 เด็กหญิงกัญญวรา รัตนศรี ม.1/4 26 
3 เด็กหญิงพริกไทย  ม.1/4 30 
4 เด็กหญิงณัฐ อินทร์คำ ม.1/5 27 
5 เด็กหญิงเนตรนภา อินทวงศ์ ม.2/5 34 
6 นางสาวชุติมา ครุฑนาค ม.4/3 33 
7 นางสาวปราณปรียา หงษ์โต ม.4/3 41 
8 นางสาวปาริตา เหมือนถ้วยทอง ม.4/3 42 
9 นางสาวปารณีย์ สมงาม ม.6/1 24 
10 นางสาวนิภาพร คุ้มเกษม ม.6/1 29 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุม อักษราพาเพลิน 
นางสาววิชญาพร อารมณ์ ห้อง 433 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายกนก สว่างเกตุ ม.3/2 1 
2 เด็กชายณัฐดนัย รัตนบำรุง ม.3/2 5 
3 เด็กชายธนัช ใสยจิตร์ ม.3/2 9 
4 เด็กชายเพทาย คำสอาด ม.3/2 11 
5 เด็กชายวิทยา โซวเซ็ง ม.3/2 13 
6 เด็กชายศุภกร วิเศษหล้า ม.3/2 15 
7 เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็งทิม ม.3/2 16 
8 เด็กชายอมฤทธิ์ โฉมศรี ม.3/2 17 
9 นายจักรพงษ์ อุปถัมภ์ ม.4/3 14 
10 นางสาววลิสา มากมูล ม.4/3 38 
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กิจกรรมชุมนุม เรียงร้อยถ้อยความ 
นางสาววรารักษ์ คงเกราะ ห้อง 432 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงธัญชนก ม่วงงาม ม.1/1 19 
2 เด็กหญิงเปรมิกา พงเทพ ม.1/1 27 
3 เด็กหญิงสุชัญญา บัวแย้ม ม.1/1 35 
4 เด็กหญิงอรณิชา ม่วงงาม ม.1/1 39 
5 เด็กชายนพรัชต์ กองศรีกุลดิลก ม.1/2 8 
6 เด็กชายสรวิชญ์ เกลี้ยงจันทร์ ม.1/2 17 
7 เด็กชายอนพัช สว่างอารมณ์ ม.1/2 19 
8 เด็กชายคัมภีร์ ดลอารมณ์ ม.3/3 2 
9 เด็กหญิงนรมณ ดวงปิ่นคำ ม.3/3 24 
10 เด็กหญิงรัศมี ทองสุก ม.3/3 32 

 

 

กิจกรรมชุมนุม ฝึกทักษะพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 
นายวิก รักถิ่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายนันทพัฒ ทองมีศรี ม.1/3 17 
2 เด็กชายกฤษดากร เอ่ียมสะอาด ม.2/5 3 
3 เด็กชายจักรพันธ์ แสงอยู่ ม.2/5 5 
4 เด็กชายเตวิช ฤทธิ์เดช ม.2/5 9 
5 เด็กชายฟ้า  ม.2/5 17 
6 เด็กชายรุ่งโรจน์ ตูบไธสง ม.2/5 21 
7 เด็กชายวรเมธ ตาแจ่ม ม.2/5 23 
8 เด็กชายโอบนิธิ อำนวยเลขา ม.2/5 29 
9 เด็กหญิงจิราพัชร แสงมณี ม.2/5 31 
10 เด็กหญิงชนมน เนียมจินดา ม.2/5 32 
11 เด็กหญิงนภิษา ประเสริฐจิตร ม.2/5 33 
12 เด็กหญิงภารดา สุดหาญ ม.2/5 37 
13 เด็กหญิงสิรินันท์ กลิ่นฟุ้ง ม.2/5 39 
14 นายอนพัทย์ สมบูรณ์ ม.4/3 17 

ชุมนมุ เรียงร้อยถ้อยความ 
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กิจกรรมชุมนุม คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
นางสาวปฐมา เกลี้ยงสิน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายนิธิศ พันธุ์ฟัก ม.1/1 7 
2 เด็กชายปุญญพัฒน์ ดีแสน ม.1/1 8 
3 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สว่างพ้ืน ม.1/3 7 
4 เด็กชายนภัทร ทองปรีชา ม.1/3 15 
5 เด็กชายวีระชัย ตำหนิงาม ม.1/3 22 
6 เด็กชายศราตราวุธ สุดกล่ำ ม.1/3 23 
7 เด็กชายจิรวัศก์ นิยมญาติ ม.1/5 5 
8 เด็กชายธีรภัทร ผ่องขลิบ ม.1/5 14 
9 เด็กชายพีรพัฒน์ ขุนสันเทียะ ม.1/5 18 
10 เด็กชายสุรวิช ระย้าย้อย ม.1/5 22 
11 นางสาวณัฏฐนิชา ชุ่มแสง ม.4/1 21 
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กิจกรรมชุมนุม ห้องสมุดสุดหรรษา 
นางรัตนาภรณ์ สุขสำราญ ห้องสมุด 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงกฤษณา กันนะ ม.2/2 15 
2 เด็กหญิงณัฐธิตา บุญแสง ม.2/2 20 
3 เด็กหญิงชนาพร นิลจันทร์ ม.3/4 27 
4 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นุตโร ม.3/4 28 
5 เด็กหญิงธัญชนก ดวงจันทร์ ม.3/4 29 
6 เด็กหญิงนิสภา หมีเงิน ม.3/4 30 
7 เด็กหญิงบุญสิตา สะมาพงษ์ ม.3/4 31 
8 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สีใส ม.3/4 32 
9 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เย็นสุข ม.3/4 33 
10 เด็กหญิงภาสินี โซเซ็ง ม.3/4 34 
11 เด็กหญิงรสนันท์ วรรณวงษ์ ม.3/4 35 
12 เด็กหญิงวาสนา ชานาง ม.3/4 36 
13 เด็กหญิงสุธิดา อมรกุลสวัสดิ์ ม.3/4 37 
14 เด็กหญิงสุภชา ทองแดง ม.3/4 38 
15 เด็กหญิงอาทิติยา เสาวมัน ม.3/4 39 

 

 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุม รักษาดินแดน 
นายปวริศร ศรีพินิจ ใต้อาคาร 4 
สมาชิก คือ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ทุกคน 
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กิจกรรมชุมนุม โอริกามิ 
นางอ้อยขว้ัน วงศ์พิทักษ์ ห้อง 224 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายก้องภพ ไชยมงคล ม.1/4 2 
2 เด็กชายกตัญญู บุษฤดาจันทร์ ม.2/4 3 
3 เด็กชายเจษฎา แก้วคำ ม.3/4 1 
4 นายจักรวุฒิ ทองสุก ม.5/3 1 
5 นายชวโรจน์ เอี่ยมสะอาด ม.5/3 2 
6 นายวรากร ออมสิน ม.5/3 3 
7 นายอนันดา แย้มมา ม.5/3 4 
8 นายณัฐวุฒิ ธนมาก ม.5/3 5 
9 นางสาวนันทิพร เย็นธะทา ม.5/3 12 
10 นางสาวสุดารัตน์ หลอดทองแดง ม.5/3 15 
11 นางสาวชุติกาญจน์ เปาอินทร์ ม.5/3 17 
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กิจกรรมชุมนุม I Dea สร้างสรรค์ 
นางสาวสุรวดี แก้วบริวงศ์ ห้อง 215 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายธนกร ตันฑ์นฤปกรณ์ ม.1/1 3 
2 เด็กหญิงจตุรพร แซ่ตั้น ม.1/1 13 
3 เด็กหญิงจิรสิตา พูลผล ม.1/1 14 
4 เด็กหญิงน้ำฝน รอบจังหวัด ม.1/1 21 
5 เด็กหญิงปณิตา ศักดาธรรมนาถ ม.1/1 23 
6 เด็กหญิงปวีณา พวงก๊ิจ ม.1/1 24 
7 เด็กหญิงปานรวี ขำอ่ิม ม.1/1 25 
8 เด็กหญิงสุทธิดา ขาวสอาด ม.1/1 37 
9 เด็กหญิงอันธิกา แก้วมูล ม.1/1 40 
10 เด็กชายรัตนทัต ชัยคณาวนิชย์กุล ม.1/2 14 
11 เด็กชายรามินท์ เหลาซิด ม.1/2 16 
12 เด็กหญิงจิตชยา เต็มทวี ม.2/1 14 
13 เด็กหญิงฉันท์พิชา ธิบดี ม.2/1 15 
14 เด็กหญิงซากุระ ศักดาธรรมนาถ ม.2/1 16 
15 เด็กหญิงปลิตา นิยมญาติ ม.2/1 20 
16 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วกระบิน ม.2/1 24 
17 เด็กหญิงฟารีดา ผู้เรืองเดช ม.2/1 28 
18 เด็กหญิงลลิตา บุษปมงคล ม.2/1 30 
19 เด็กหญิงลักษิกา ทองเทศ ม.2/1 31 
20 เด็กหญิงวารินทร์นิภา ดอนจันเยี่ยม ม.2/1 32 
21 เด็กหญิงอารียา สรรเสริญ ม.2/1 38 
22 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ทอง ม.2/4 29 
23 เด็กหญิงวรัญญา บุญเพ็ญ ม.2/4 35 
24 เด็กหญิงพิมพิกา คำสีอาด ม.2/4 39 
25 เด็กหญิงอรปรียา ทองกัลยา ม.2/4 41 
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กิจกรรมชุมนุม ของเล่นวิทยาศาสตร์ 
นางปรียาภรณ์ ลิ้มติ้ว ห้อง 212 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายกฤษณพล งามเหมาะ ม.1/2 1 
2 เด็กชายนันทพงศ์ เงินรี ม.1/2 10 
3 เด็กชายไพรรัช โกยรัมย์ ม.1/2 11 
4 เด็กชายสิทธิกร ทัศนา ม.1/2 18 
5 เด็กชายอุรชา พร้อมภิรมย์ชัย ม.1/2 21 
6 เด็กชายภัทรดนัย ชื่นพริ้ง ม.1/4 17 
7 เด็กชายอภิสิทธิ์ จันทร์เขียว ม.1/4 24 
8 เด็กหญิงปทุมมาศ บุญหลง ม.2/1 8 
9 เด็กหญิงปทุมมาศ บุุญหลง ม.2/1 13 
10 เด็กหญิงแพรวดี ตั้งวิทยาภรณ์ ม.2/1 27 
11 เด็กหญิงลลิตา จิตตพุทธิ ม.2/1 29 
12 เด็กชายกิตติศักดิ์ เนื้อแตงเย็น ม.2/4 5 
13 เด็กชายไตรภูมิ คำสีแก้ว ม.2/4 9 
14 เด็กชายพศวัต หลอดทองแดง ม.2/4 17 
15 เด็กชายอรรถพร บุญมั่น ม.2/4 26 
16 เด็กหญิงชนาภา แพรสายทอง ม.3/5 29 
17 เด็กหญิงอารยา ศรณราย ม.3/5 36 

 

 

กิจกรรมชุมนุม ประดิดประดอย 
นางธนีนาฏ สิทธา ห้องสวนพฤษศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายปฏิพล แม่นหมาย ม.1/4 12 
2 เด็กชายภควัต ศรีประจักษ์โรจน์ ม.1/4 16 
3 เด็กหญิงกมลชนก เสือเฒ่า ม.2/4 28 
4 เด็กหญิงณัฐณิชา ชมสูงเนิน ม.2/4 31 
5 เด็กหญิงวริศรา เรืองทอง ม.2/4 36 
6 เด็กหญิงอริยา บุญเซื้ยง ม.2/4 38 

 

ชุมนมุ ประดิดประดอย 
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กิจกรรมชุมนุม ร้อยรัก 
นางสาวอรอนงค์ แป้นแก้ว ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายธนเทพ กมลทิพย์สุคนธ์ ม.2/3 3 
2 เด็กชายธนากร เอี่ยมเอิบ ม.2/3 4 
3 เด็กชายธีรภัทร เผือกหอม ม.2/3 5 
4 เด็กชายพรชัย สิงห์ภมร ม.2/3 7 
5 เด็กชายพิพัฒน์ นันตะวงษ์ ม.2/3 8 
6 เด็กชายพิษณุ พวงกิ๊จ ม.2/3 9 
7 เด็กชายรัฐภูมิ ระย้าย้อย ม.2/3 10 
8 เด็กชายวิวัฒนา ไทยนุกูล ม.2/3 11 
9 เด็กชายศิรภัทร ตันเจริญ ม.2/3 13 
10 เด็กชายสิทธิศาสตร์ ยิ้มพริ้ม ม.2/3 15 
11 เด็กชายอนิรุจ ปิยะรัตน์ ม.2/3 16 
12 เด็กชายอนุวัฒน์ ทองเอีย ม.2/3 18 
13 เด็กชายอาคม กล่อมเทศ ม.2/3 20 
14 นางสาวกัญญารัตน์ รุ่งหิรัญ ม.4/2 19 
15 นางสาวชลธิชา ศรีสุข ม.4/2 21 
16 นางสาวธีรดา มังคลากุล ม.4/2 23 
17 นางสาวอรวรรณ วันร่า ม.4/2 28 
18 นางสาวปัทมพร คุณฮวย ม.4/3 35 
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กิจกรรมชุมนุม พับกระดาษ 
นางพัชรี หม่ืนศรี ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายณัฐพล  ม.1/1 1 
2 เด็กชายธีรภัทร์ เพ็ชรน้อย ม.1/1 5 
3 เด็กชายภาณุพงค์ เสือเฒ่า ม.1/1 9 
4 เด็กหญิงณัฐธิดา ทรัพย์ย้อย ม.2/1 17 
5 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่สุข ม.2/1 25 
6 เด็กหญิงสุขกานดา สิงห์ทอง ม.2/1 35 
7 เด็กชายกฤษดา ทำสะอาด ม.3/4 2 
8 เด็กชายชานน จุ่นเจิม ม.3/4 3 
9 เด็กชายชินเดช ยอดรัก ม.3/4 4 
10 เด็กชายณัฐภัทร คงเพ่ิมวงค์ ม.3/4 5 
11 เด็กชายณัฐวุฒิ ดำดิบเหมาะ ม.3/4 6 
12 เด็กชายธนากร ทำสะอาด ม.3/4 8 
13 เด็กชายธนานันท์ อินทนิล ม.3/4 9 
14 เด็กชายธราธิป ปิ่นพงษ์ ม.3/4 10 
15 เด็กชายนาวิน มอญ ม.3/4 12 
16 เด็กชายพชรพล ศรีนวล ม.3/4 15 
17 เด็กชายวิชยุตม์ จิตต์ดี ม.3/4 18 
18 เด็กชายสมยศ ไทยรุ่ง ม.3/4 20 
19 เด็กชายอภิสิทธิ์ สุขศรีเลิศวิชัย ม.3/4 22 
20 เด็กชายธนพัฒน์ ปราบเขต ม.3/4 25 
21 นายชิตพงษ์ บุญชู ม.4/3 6 
22 นายเดชาวัต กล่ำทา ม.4/3 7 
23 นายธีรภัทร์ ผู้ผึ้ง ม.4/3 29 
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กิจกรรมชุมนุม วิทย์ประดิษฐ์ 
นางสาววันทนา เพ่งทิม ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงกุลปรียา ช่อสลิด ม.1/3 29 
2 เด็กชายธนภัทร สุทธิสน ม.1/4 8 
3 เด็กชายสรวิชญ์ แสงสลับ ม.1/4 23 
4 เด็กชายวัชรดนัย เหล่าสุวรรณ ม.2/5 25 
5 เด็กชายสมภพ วันร่า ม.2/5 27 
6 เด็กชายธนโชติ พรมฟ้า ม.3/5 14 

 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุม ภาษาไทย 
นางศิริรัตน์ ว่องอัครวุฒิ ห้อง 431 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายธนากร พนาสิทธิ์ ม.1/1 4 
2 เด็กชายธนากร งามดี ม.1/3 14 
3 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร เย็นสุข ม.1/4 32 
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กิจกรรมชุมนุม รัฐราษฎร์เบเกอรี่ 
นางสาววิรัลยุพา สุกแจ่ม ห้องคหกรรม 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายนนทกร คงนวล ม.1/1 6 
2 เด็กหญิงกรภัทร์ นาคแกมนิล ม.1/1 12 
3 เด็กหญิงนภัสวรรณ รอดกระต่าย ม.1/1 20 
4 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ขาวทอง ม.1/1 28 
5 เด็กหญิงสุณิสา พงษ์สังข์ ม.1/1 36 
6 เด็กหญิงกนกภรณ์ ศรีสุข ม.1/2 22 
7 เด็กหญิงมณีนพรัตน์ ธาตุเทวี ม.1/2 32 
8 เด็กหญิงณัฐณิชา นกงาม ม.1/3 30 
9 เด็กหญิงอรทิมา กระจ่างศรี ม.2/3 38 
10 เด็กหญิงจิรัชญา เถาทอง ม.3/3 22 
11 นางสาวนำผึ้ง ราชสิงโห ม.3/3 25 
12 เด็กหญิงปาริชาติ สันติรักษ์ ม.3/3 27 
13 เด็กหญิงอรัญญา พงษ์จินดา ม.3/3 35 
14 นายคณิศร อ้อมแก้ว ม.4/3 25 
15 นางสาวสมิทธิกานต์ เจริญพร ม.4/3 34 
16 นางสาวสุชานาถ วัฒนาโภคยกิจ ม.4/3 36 
17 นางสาวพิมพิมล จินดาขันธุ์ ม.4/3 43 
18 นางสาวณิชนันทน์ พันภักดี ม.6/1 28 
19 นางสาวรพีพรรณ น้อยเนตร ม.6/1 31 
20 นางสาวกนกพร ประดิษฐ์ ม.6/2 12 
21 นางสาวจิระนันท์ ศรีษะโคตร ม.6/2 21 
22 นางสาวธนิพร แววอาราม ม.6/2 22 
23 นางสาวธัญชนก เยียระยงค์ ม.6/2 23 
24 นางสาวนิตยา ตันฑ์นฤปกรณ์ ม.6/2 24 
25 นางสาวมณีรัตน์ นิจกรรม ม.6/2 25 
26 นางสาววิจิตรา จิตสู่สุข ม.6/2 27 
27 นางสาวศุภาพิชญ์ เสาพรม ม.6/2 28 
28 นางสาวทิฆัมพร คงแคล้ว ม.6/2 29 
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กิจกรรมชุมนุม เปตอง 
นายนิธิกร ปิยะรักษ์ สนามกีฬา 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายณัฐพล อ่างงาม ม.1/1 2 
2 เด็กชายสิทธิชัย กล้าหาญ ม.1/1 10 
3 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ม.1/1 29 
4 เด็กชายจักรินทร์ ขาวอร่าม ม.1/2 2 
5 เด็กชายธิติพล อนุกูลชาญชม ม.1/2 6 
6 เด็กชายภัทรพงศ์ ฟ้าฟ้ืน ม.1/2 12 
7 เด็กชายรพีภัทร ทามารัตน์ ม.1/2 13 
8 เด็กชายอากาศ  ม.1/2 20 
9 เด็กชายน้ำเหนือ จันทร์สุข ม.1/4 11 
10 เด็กชายปวริศร์ จามจุฬี ม.1/4 13 
11 เด็กชายศุภกฤต บุตรแดง ม.1/4 21 
12 เด็กชายกมลภพ บุริพันธ์ ม.1/5 2 
13 เด็กหญิงกนกพร ปานสง่า ม.2/3 24 
14 เด็กหญิงณัชชา แตงอ่อน ม.2/3 29 
15 เด็กหญิงกนิษฐา ศิริอ่อน ม.2/3 41 
16 เด็กชายทินภัทร ดอกแก้ว ม.2/5 10 
17 เด็กชายธนพัทธ์ รุ่งสว่าง ม.2/5 11 
18 เด็กชายยุทธนา คุณฮวย ม.2/5 19 
19 เด็กชายเสฎฐวุฒิ คะเชนทร ม.3/4 21 
20 เด็กชายภูวดล มีรอด ม.3/4 26 
21 เด็กชายอภิภช ธนะวรรณ ม.3/5 26 
22 เด็กหญิงธิติภรณ์ อู่ตะเภา ม.3/6 33 
23 นางสาวพัชราภา เกษรนวล ม.4/1 26 
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กิจกรรมชุมนุม ฟุตซอล 
นายเจษฎา สุขเจริญ สนามกีฬา 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงณัชชา ศรีสุวรรณ ม.1/1 17 
2 เด็กชายจันทกร จิตตกรดำรงค์ ม.1/2 3 
3 เด็กชายดณนาถ ประเสริฐศักดิ์ ม.1/2 4 
4 เด็กชายนพนรินทร์ สังเกตุการณ์ ม.1/2 7 
5 เด็กชายขวัญตา คงสมบูรณ์ ม.1/3 3 
6 เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมศาสตร์ ม.1/3 9 
7 เด็กชายธนภัทร งามดี ม.1/3 13 
8 เด็กชายภาคภูมิ ไอยราพัฒนา ม.1/3 19 
9 เด็กชายธีรภัทร ขุนนุช ม.1/4 10 
10 เด็กชายวรวิช จิตต์ดี ม.1/4 19 
11 เด็กชายอนวัช หีบทอง ม.1/5 23 
12 เด็กชายปิยพัทธ์ อร่ามวงศ์ไพศาล ม.2/3 6 
13 เด็กชายกรวิชญ์ ใจสมบูรณ์ ม.2/5 2 
14 เด็กชายคมไผ่ ต่วนศิริ ม.3/1 2 
15 เด็กชายธนากร แน่วแน่ ม.3/1 4 
16 เด็กชายพัทธดล พระแก้ว ม.3/1 6 
17 เด็กชายทศพล จีนกอง ม.3/2 6 
18 เด็กชายธนธรณ์ ทับมะลิผล ม.3/2 7 
19 เด็กชายพีรพัฐน์ เจริญวงษา ม.3/2 10 
20 เด็กชายวีรภัทร เศรษฐี ม.3/2 14 
21 นายอ๋องมน  ม.3/2 18 
22 เด็กชายคุณากร พงค์ทอง ม.3/5 4 
23 นายณัฐภูมิ อบมาลี ม.3/5 9 
24 เด็กชายณัฐวัตร แซ่ตั้น ม.3/5 10 
25 เด็กชายธนพงษ์ นิยมศักดิ์ ม.3/5 15 
26 เด็กชายปรเมศร์ สวัสดี ม.3/5 18 
27 เด็กชายพิริยกร ขุนนุช ม.3/5 19 
28 เด็กชายพีรวิชญ์ ยอดมี ม.3/5 20 
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กิจกรรมชุมนุม ฟุตซอล (ต่อ) 
นายเจษฎา สุขเจริญ สนามกีฬา 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
29 เด็กชายภาคิน สิงหะสุทธะ ม.3/5 21 
30 เด็กชายสหรัฐ ชูศรี ม.3/5 24 
31 เด็กชายณัฐวุฒิ อนุกูลชาญชม ม.3/6 10 
32 นายวินัย  ม.3/6 20 
33 เด็กชายอดิศร เศรษฐี ม.3/6 24 
34 นายลิแล  ม.4/2 8 
35 นายชิการิ โรจไกร ม.4/2 9 
36 นายศิรวิทย์ ภูรัก ม.4/2 13 
37 นายสันติพงษ์ จรูญเลิศทรัพย์ ม.4/2 14 
38 นายจารุกิตติ์ ชาติดี ม.4/3 26 
39 นายถนัดพล พุ่มโพธิ์ ม.4/3 28 
40 นายวสุรัตน์ สมุทรนันทพงษ์ ม.5/1 18 
41 นายประกาศิต รุ่งณรงค์ ม.5/3 9 
42 นายธีรภัทร์ สมมาก ม.6/1 17 
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กิจกรรมชุมนุม คณิตคิดเร็ว 
นางสาวชนากานต์ วงศ์วิลัย ห้อง 222 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงแพรวา ลิ้มติ้ว ม.1/3 32 
2 เด็กหญิงปิยพัชร์ นะสีโต ม.2/1 21 
3 เด็กหญิงศศิธร ไชยเลิศ ม.2/1 33 
4 เด็กหญิงสุภาพร พวงกลิ่น ม.2/2 32 
5 เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์เรือง ม.3/2 19 
6 เด็กหญิงกัลยกร รัตนศรี ม.3/2 20 
7 เด็กหญิงจินต์จุฑา พมฟ้า ม.3/2 21 
8 นางสาวจุฑาวดี นิ่มนวล ม.3/2 22 
9 นางสาวณัฐวดี โกศล ม.3/2 23 
10 เด็กหญิงดาริน อ๊ิวเหลียง ม.3/2 24 
11 เด็กหญิงธนวรรณ สังขานวม ม.3/2 25 
12 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รุ่งอรุณ ม.3/2 26 
13 เด็กหญิงธิดาพร หอมวิจิตร ม.3/2 27 
14 เด็กหญิงนิภาวรรณ สุพัตรา ม.3/2 29 
15 เด็กหญิงพรนัชชา รอดดารา ม.3/2 30 
16 เด็กหญิงแพรวา ดวงภูตะวัน ม.3/2 31 
17 เด็กหญิงวรรณพร เข็นขือ ม.3/2 32 
18 เด็กหญิงวรวี สุขศรีเลิศวิชัย ม.3/2 33 
19 เด็กหญิงสุกัญญา นวลเอี่ยม ม.3/2 34 
20 เด็กหญิงอารียา  ม.3/2 36 
21 เด็กชายพิตรพิบูล จันทาแล้ว ม.3/3 1 
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กิจกรรมชุมนุม Origami (กระดาษสร้างสรรค์) 
ว่าที่ร้อยตรีสันติ มีจันทร์ ห้อง 227 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงเบ็ญจมาศ โสภา ม.1/1 22 
2 นายธนวัฒน์ จีนเม้า ม.4/1 3 
3 นายปุณณวิช ศรีสกุล ม.4/1 5 
4 นายภานุพงศ์ นุ่มเนียม ม.4/1 6 
5 นายชิษนุพงศ์ หมื่นศรี ม.4/1 9 
6 นายนัฐดนัย คุณฮวย ม.4/1 10 
7 นางสาววิรยา พลอยชุม ม.4/1 27 
8 นางสาวศศิริณ ผิวทวี ม.4/1 28 
9 นางสาววรัญญา เรือนทอง ม.4/2 17 
10 นางสาวลินลดา  ม.4/2 25 
11 นางสาวกานติมา รอบจังหวัด ม.5/1 19 
12 นางสาวขวัญหทัย นิลพันธุ์ ม.5/1 20 
13 นางสาวณัฐณิชา อินทสรณ์ ม.5/1 21 
14 นางสาวธนพร ขจิตสุวรรณ ม.5/1 22 
15 นางสาวเนตรธิดา ธรรมศาสตร์ ม.5/1 23 
16 นางสาววิชุดา สุขใจ ม.5/1 25 
17 นางสาวอนุธิดา สุขมามอญ ม.5/1 28 
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กิจกรรมชุมนุม โรงเห็ดอัจฉริยะ (Smart Farmer Stem) 
นางสาวณัฐนรี สุขาภิรมย์ โรงเห็ด 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายเตชสิทธ์ ศรีรักษ์จันทงาม ม.1/3 12 
2 เด็กชายอโนชา แสนกล้า ม.1/3 28 
3 เด็กหญิงพินทุกานต์ โพธิกุล ม.1/3 31 
4 เด็กหญิงพรรณธิกา โพธิกุล ม.1/5 30 
5 เด็กชายชนัดพล ศักดา ม.3/3 4 
6 เด็กชายพิทักษ์ โพธิ์เงิน ม.3/3 10 
7 เด็กหญิงภัทรวดี รอบจังหวัด ม.3/3 30 
8 นายนครินทร์ จันทร ม.4/3 9 
9 นายวรฤทธิ์ พุ่มพวง ม.4/3 10 
10 นายสราวุฒิ ทับทิมไทย ม.4/3 13 
11 นายธีระศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ ม.6/1 8 
12 นางสาวชนาพรรณ เอ่ียมอาจ ม.6/1 20 
13 นางสาวโชติกา ม่วงงาม ม.6/1 21 
14 นางสาวพัชร์สิชา เลิศธนอภิวงศ์ ม.6/1 25 
15 นางสาวชนาพร เอี่ยมอาจ ม.6/1 26 
16 นางสาวพรพิมล แก้วคำ ม.6/1 30 
17 นางสาววาทิตา ถาวรนันท์ ม.6/1 32 
18 นางสาวสกุลกาญจน์ เกุตเต็ม ม.6/1 33 
19 นางสาวอุษา กระจ่างศรี ม.6/1 34 
20 นางสาวชญาดา มากมูล ม.6/1 35 
21 นางสาวบัว วันร่า ม.6/1 36 
22 นางสาวมณีรัตน์ ธนมาก ม.6/1 37 
23 นางสาวเยาวลักษณ์ สว่างพ้ืน ม.6/1 38 
24 นางสาวกชมณฑน์ ม่วงทอง ม.6/1 40 
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กิจกรรมชุมนุม สังคม-สาระ-แน ่
นายจรัสรวี หงษ์ทอง ห้อง 441 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายชญานนท์ อินทนิล ม.1/4 4 
2 เด็กชายณัฐพล นวมนิ่ม ม.1/4 6 
3 เด็กชายธนากร สังขานวม ม.1/4 9 
4 เด็กชายปัณณวัฒน์ ขุนนุช ม.1/4 14 
5 เด็กชายวันชัย วันแก้ว ม.1/4 20 
6 เด็กชายดนัย หนักแน่น ม.2/4 1 
7 เด็กชายกฤษดา แย้มแก้ว ม.3/5 1 
8 เด็กชายเกียรติ์กมล องคเชษฐ ม.3/5 2 
9 เด็กชายชัยมงคล พงษฺ์สำฤทธิ์ ม.3/5 6 
10 เด็กชายณัฐกานต์ เพ่ิมลาภ ม.3/5 8 
11 เด็กชายธนธรณ์ พ่วงนิ่ม ม.3/5 13 
12 เด็กชายธีรโชติ บัวแย้ม ม.3/5 16 
13 นายสุธิวา แสนเมือง ม.4/3 31 
14 นางสาวธวัลรัตน์ นาดี ม.6/1 22 
15 นางสาวปทิตตา พิรุณดี ม.6/1 23 
16 นางสาวณัฐณิชา พุ่มแก้ว ม.6/1 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมนมุ สังคม-สาระ-แน ่
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กิจกรรมชุมนุม เอื้อนเอ่ยเสียงน้อย ร้อยถ้อยวจี 
นางสาววรรัฏฐ์ วงษ์วินิจสร ห้อง 438 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายธนทัต รุ่งเรือง ม.2/4 11 
2 เด็กชายธีรวัฒน์ ฤทธิ์เดช ม.2/4 13 
3 เด็กชายเปรมมนัส จันทร์ศรี ม.2/4 15 
4 เด็กชายวรนันท์ ดกเอียร์ ม.2/4 19 
5 เด็กชายวัชรพงศ์ บันจุน ม.2/4 21 
6 เด็กชายวันชนะชัย เมืองวิลัย ม.2/4 23 
7 เด็กหญิงกัณฐิกา พรมสัน ม.3/1 11 
8 เด็กหญิงธิติมา ดีกระจ่าง ม.3/1 17 
9 เด็กหญิงนุชวรา อมศิริ ม.3/1 18 
10 เด็กหญิงวริษฐา สีดา ม.3/1 24 
11 เด็กชายธีรภัทร เกตุแก้ว ม.3/4 11 
12 เด็กชายวีรวิชย์ ขอนแก่น ม.3/4 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมนมุ เอื้อนเอ่ยเสียง
น้อย ร้อยถ้อยวจี 
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กิจกรรมชุมนุม สวนสมุนไพรและพืชผัก 
นางสาวพร นกงาม ลานธรรม 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงสุธาธินีย์ ฮกเจริญ ม.1/2 36 
2 เด็กหญิงปุณยาพร มั่งประเสริฐ ม.1/4 29 
3 เด็กหญิงพัชรี จานแก้ว ม.1/4 31 
4 เด็กชายกฤษฎ์ องศิลป ม.2/2 1 
5 เด็กชายรุ่งรวิน จินดาวงษ์ ม.2/2 8 
6 เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วคนทา ม.2/2 17 
7 เด็กหญิงธิญาภรณ์ ซื่อตรง ม.2/2 21 
8 เด็กหญิงปิยวรรณ รอดคำ ม.2/2 22 
9 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง กิตติสร ม.2/2 25 
10 เด็กหญิงฟ้าใส กิตติสร ม.2/2 26 
11 เด็กหญิงมีนา ไทยรุ่ง ม.2/2 28 
12 เด็กหญิงวรกานต์ ดีท้วม ม.2/2 29 
13 เด็กชายคณิศร ทองมีสี ม.2/4 6 
14 เด็กชายธนณัฐ นันทะลาด ม.2/4 10 
15 เด็กชายธรรมธัช สว่างพ้ืน ม.2/4 12 
16 เด็กชายพงศกร ทิ้งเสน ม.2/4 16 
17 เด็กชายภาคิน คชรัตน์ ม.2/4 18 
18 เด็กชายกิตติพิพัฒน์ เรือนงาม ม.2/5 4 
19 เด็กชายณัฐกร อบมาลี ม.2/5 8 
20 เด็กชายธนากร บุญเพ็ง ม.2/5 12 
21 เด็กชายผลิตโชค สว่างเกตุ ม.2/5 14 
22 เด็กชายพิษณุ แย้มสำรวญ ม.2/5 16 
23 เด็กชายรณกร พรมสูง ม.2/5 20 
24 เด็กชายวรวุฒิ แย้มเกษร ม.2/5 24 
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กิจกรรมชุมนุม ไก่ไข่สุขภาพดี 
นายวัชรพงษ์ วงษ์รัตนะ เล้าไก่หลังโรงเรียน 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายต้นไผ่  ม.1/3 10 
2 เด็กชายณัฐวัฒน์ พานแก้ว ม.2/3 1 
3 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สวนเพลง ม.2/3 2 
4 เด็กชายอัครวุฒิ ทองอ่วม ม.2/3 19 
5 เด็กชายณัฐภัทร พานแก้้ว ม.2/3 22 
6 เด็กชายภาคภูมิ รวยเงิน ม.2/3 23 
7 เด็กหญิงชมภูนุช เฉื่อยแพ ม.2/3 27 
8 เด็กหญิงพรนภา สายจิตร ม.2/3 33 
9 เด็กหญิงอาทิตญา ใสย์จิตร์ ม.2/3 39 
10 เด็กชายกิตติพงศ์ พานิชเกษตร ม.2/4 4 
11 เด็กชายศุภวิชญ์ พ่อทองคำ ม.2/4 25 
12 เด็กชายเอกราช เสมอใจ ม.2/4 27 
13 เด็กชายเนติธร ประเทืองผล ม.3/4 14 
14 เด็กชายอมรเทพ ไชยอ่อน ม.3/4 23 
15 นายภานุวัฒน์ ทายทอง ม.4/3 21 
16 นายศรัณย์ อาจแก้ว ม.4/3 22 
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กิจกรรมชุมนุม แปลงเกษตรอินทรีย์ 
นายพีรศักดิ์ แพสิน แปลงเกษตรโรงเรียน 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายกิตติธัช คุณฮวย ม.3/1 1 
2 เด็กชายจิรเมธ แย้มปลื้ม ม.3/1 3 
3 เด็กชายธิติ หมื่นชำนาญ ม.3/1 5 
4 เด็กชายศุภวิชญ์ กลมเกลี้ยง ม.3/1 9 
5 เด็กชายธงไชย เหลือประเสริฐ ม.3/3 6 
6 นายวรพันธ์  ม.3/3 12 
7 เด็กชายสันติ หอมกลิ่น ม.3/3 14 
8 เด็กชายอภิสมย์ เรืองใจ ม.3/3 16 
9 เด็กชายอานนท์ มากล้น ม.3/3 17 
10 เด็กชายจิรโชติ ศิลภมร ม.3/3 18 
11 นายณัฐวุฒิ ปิ่นเกตุ ม.4/3 2 
12 นายนิพิฐพนธ์ แก้วเขียว ม.4/3 4 
13 นายคณวัชร สีหล้าน้อย ม.4/3 18 
14 นายดนัย สรรเสริญ ม.4/3 19 
15 นายศิริเดช พุ่มพวง ม.4/3 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมนมุ แปลงเกษตรอินทรีย์ 
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กิจกรรมชุมนุม ศิลปะ 
นางสาวอรจิรา หมอทรัพย์ ห้องศิลปะ 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงวณิชชา วงษ์รักษ์ ม.1/1 32 
2 เด็กหญิงวันดี  ม.1/1 33 
3 เด็กหญิงอภิสรา เกษแก้ว ม.1/1 38 
4 เด็กชายโกวิท ประเทืองผล ม.1/3 2 
5 เด็กหญิงพิชญา ดำเนิน ม.2/1 23 
6 เด็กหญิงสุดสวย รักไทย ม.2/2 30 
7 เด็กชายศุภโชติ อุดเจ่ง ม.2/3 14 
8 เด็กหญิงศิรประภา จันทบูรณ์ ม.2/3 35 
9 เด็กหญิงกานต์ธิดา ประทุม ม.2/5 30 
10 เด็กหญิงภัทราวดี บัวแย้ม ม.2/5 36 
11 เด็กหญิงรติมา เสียงเสนาะ ม.2/5 38 
12 เด็กหญิงพรธิดา ทองเชื้อ ม.2/5 40 
13 เด็กชายมงคล เสือเฒ่า ม.3/1 7 
14 เด็กชายศุภกิจ เสน่ห์เสาวรส ม.3/1 8 
15 เด็กชายอนุชา ขำจา ม.3/1 10 
16 เด็กหญิงผกาวดี พงศ์ภูรีรักษ์ ม.3/1 20 
17 เด็กหญิงรัตดาวัลย์ ยอดยิ่ง ม.3/1 23 
18 เด็กหญิงสิริยากร จันทร์หลิน ม.3/1 27 
19 เด็กหญิงสุนันทา รัตนีพันธ์ ม.3/1 29 
20 เด็กหญิงอารีย์ รุ่งสิทธิวรรณ ม.3/1 34 
21 เด็กหญิงนฤพร พยัพตรี ม.3/2 28 
22 เด็กหญิงอริสา บุญเพ็ญ ม.3/2 35 
23 นายสุภกิณห์ อินทคง ม.4/1 8 
24 นางสาวเดียร์  ม.4/1 22 
25 นางสาวปิยะธิดา จันทร์คติ ม.4/1 24 
26 นางสาวจิราพร  ม.4/2 40 
27 นายกิตติศักด์ิ แสงจันทร์ ม.5/1 1 
28 นายวันเฉลิม เหล่าชิต ม.5/1 7 
29 นายจิรภัทร จอมเผือก ม.5/1 12 
30 นายพัชรพล กิจธนอุดมกุล ม.5/1 16 
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กิจกรรมชุมนุม ภาษาอังกฤษกับเศรษฐกิจพอเพียง 
นายภูริชญา ไผ่ทอง แปลงเกษตร 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 นางสาวภูริชญา แสงจันทร์แจ้ง ม.4/2 30 
2 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญเพ็ญ ม.4/2 43 
3 นางสาวอมรรัตน์ เอ่ียมกิจ ม.4/3 39 
4 นายสิปปภาส นาคเส็ง ม.5/2 1 
5 นางสาวญาณินท์ ฤกษ์งาม ม.5/2 2 
6 นางสาวปานตะวัน อาจจิตต ม.5/2 3 
7 นางสาวรัตติยา ยังกองแก้ว ม.5/2 4 
8 นางสาวชุติมา บุญมา ม.5/2 5 
9 นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ษา ม.5/2 6 
10 นางสาวปาริตา อุดมรักษ์ ม.5/2 7 
11 นางสาวปลายฟ้า ใกล้ชิด ม.5/2 8 
12 นางสาวรมตี  ม.5/2 9 
13 นางสาววิภาพร แจ่มจำรัส ม.5/2 10 
14 นางสาวสีตหฤทัย ทารึกรัมย์ ม.5/2 12 
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กิจกรรมชุมนุม วิถีพุทธ 
นางสาวอริสรา คุ้มผง ห้อง 443 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กหญิงกัญญารพี วัฒนวงศ์ ม.1/2 23 
2 เด็กหญิงบัณฑิตา ปิ่นเกตุ ม.1/2 26 
3 เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุสม ม.1/2 35 
4 เด็กหญิงอารียา ชื่นอารมณ์ ม.1/2 39 
5 เด็กชายธีรภัทร ฉากก่ิง ม.2/2 5 
6 เด็กหญิงกมลชนก ยืนยงค์ ม.2/2 13 
7 เด็กหญิงกวิตา แก้วคำ ม.2/2 16 
8 เด็กหญิงณัฐชนก หนูทิพย์ ม.2/2 19 
9 เด็กหญิงพรนิตา สุขเจริญ ม.2/2 23 
10 เด็กหญิงภัทราวดี ขุนนุช ม.2/2 27 
11 เด็กหญิงอรชุมา สุขสมบูรณ์ ม.2/2 33 
12 เด็กหญิงเขมิกา จอมเผือก ม.2/4 30 
13 เด็กหญิงธนัชพร ปิ่นมณี ม.2/4 32 
14 เด็กหญิงปภาดา ขุนนุชนารถ ม.2/4 33 
15 เด็กหญิงพรนภา ศรีทอง ม.2/4 34 
16 เด็กหญิงสุภัสสร เกิดบรรดิษฐ์ ม.2/4 37 
17 เด็กหญิงอภิญญา จินดาโชติ ม.2/4 40 
18 เด็กชายคณาธิป หอมสุด ม.3/5 3 
19 เด็กชายณรงค์ชัย สว่างสุข ม.3/5 7 
20 เด็กชายธชาพัฒน์ พงษ์นิธิศบวร ม.3/5 11 
21 เด็กชายธีรภัทร ไพร่ทอง ม.3/5 17 
22 เด็กชายภาณุมาศ มิ่งสำแดง ม.3/5 22 
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กิจกรรมชุมนุม ดอกไม้ประดิษฐ์ 
นางศุภรา มีเย็น ห้องการงานอาชีพ 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายกฤตเมธ เนตรธิยา ม.1/5 3 
2 เด็กชายจิรภัทร์ แย้มเกษร ม.1/5 4 
3 เด็กชายจิรายุ พันธ์แตง ม.1/5 7 
4 เด็กชายชลธี เกษสุวรรณ ม.1/5 8 
5 เด็กชายณัฐวุฒิ อินทนิล ม.1/5 9 
6 เด็กชายธนกาญจน์ อินทศร ม.1/5 10 
7 เด็กชายธนบูรณ์ ทองม่วง ม.1/5 11 
8 เด็กชายธนพล ทศพี ม.1/5 12 
9 เด็กชายธันวา เผื่อนผัน ม.1/5 13 
10 เด็กชายธีระ สุอินทร์ ม.1/5 15 
11 เด็กชายปรวรรตน์ ผุดผ่อง ม.1/5 16 
12 เด็กชายพลวัฒน์ ทองปิ่น ม.1/5 17 
13 เด็กชายศุภรงค์ นาคเส็ง ม.1/5 21 
14 เด็กชายอภิเชษฐ แก้วงาม ม.1/5 24 
15 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขโข ม.1/5 25 
16 เด็กหญิงปภาวรินทร์ กัญชนะ ม.1/5 28 
17 เด็กหญิงปุษยาพร ศรีผ่องใส ม.1/5 29 
18 เด็กหญิงพลอย ศรีจันทร์ ม.1/5 31 
19 เด็กหญิงวิชัญญา หอมกลิ่น ม.1/5 33 
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กิจกรรมชุมนุม สนุกวิทย์ สนุกคิด 
นายรชา องอาจ ห้อง 221 

ลำดับที่ ชื่อนามสกุล ชั้น เลขที่ 
1 เด็กชายธนาธิป คำหอม ม.1/2 5 
2 เด็กชายนัฐศักดิ์ ชูช่วย ม.1/2 9 
3 เด็กชายราชวัติ เหี้ยมหาญ ม.1/2 15 
4 เด็กชายกนกพรรณ เปรมสุข ม.1/4 1 
5 เด็กชายดนุพร เรือนทอง ม.1/4 7 
6 เด็กชายศรชัย เสือเฒ่า ม.1/5 20 
7 เด็กชายอดิเทพ ฤทธิ์จันทร์ ม.2/3 17 
8 เด็กชายเจนณรงค์ จอมเผือก ม.3/5 5 
9 เด็กชายธชาพิษิฐ พงษ์นิธิศบวร ม.3/5 12 
10 เด็กชายอดิศร ดัดสันเทียะ ม.3/5 25 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม* 
ชั้น เลขที่ ชื่อนามสกุล 

ม.1/5 1 เด็กชายพสกร พัันธ์ภักดี 
ม.2/5 35 เด็กหญิงปิยนุช อุปโต 
ม.4/2 10 นายธีรภัทร์ พิศวงขวัญ 
ม.4/2 12 นายภานุวัฒน์ ทับประเสริฐ 

* หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม หากต้องการเข้าชุมนุมใดให้แจ้งครูประจำชั้นก่อนเข้าชุมนุมนะครับ 

 


